
 

Begravning 

Till dig som har en avliden anhörig som saknar medel till 

begravningskostnader 

När medel inte räcker till 
Allt fler som avlider saknar medel och försäkringar som 

täcker   de kostnader som uppkommer i samband med en 

begravning.    

Ett dödsbo kan ansöka om ekonomiskt bistånd där 

begravningskostnaden överstiger tillgångarna. Ansökan om 

ekonomisk bistånd för begravningskostnader görs till den kommun 

där den avlidne var mantalsskriven vid dödsdatum.   

Hur går det till? 

Ansökan om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader 

lämnas till Individ- och familjeomsorgen. Tänk på att inte betala 



några  fakturor då tillgångarna som finns i dödsboet i första hand ska  

täcka begravningskostnaden. Ekonomiskt bistånd utgår till mellan- 

skillnaden mellan begravningskostnaden och tillgångarna vid dödsdatum.  

Dödsbodelägarna meddelar fordringsägarna när fakturor kommer till 

dödsboet. Begär uppskov på fakturor i tre månader under tiden för  

boutredningen.  

Vid alla dödsfall ska en boutredning ske. Boutredning syftar till  att 

avveckla den avlidnes tillgångar, genom att betala skulder och fördela 

överskottet mellan dödsbodelägarna. Om boutredningen resulterar i ett 

överskott ska en bouppteckning göras. I de fall det inte finns något 

överskott kan en dödsboanmälan ersätta en bouppteckning. 

Uppgifter inför en dödsboanmälan lämnas till Individ- och familjeomsorgen. 

Dödsboanmälan skickas sedan till Skatteverket i Härnösand. När 

dödsboanmälan är registrerad hos Skatteverket kan dödsbodelägaren få 

en kopia.   

Denna kopia kan sedan skickas vidare till fordringsägare. Då avskrivs 

dödsboets skulder.  

Begravningskostnader som ersätts av ekonomiskt bistånd 

• Kista/urna 

• En dödsannons i en tidning 

• Kistdekoration 
(där bårtäcke finns förutsätter  
Socianämnden att detta används.)  

• Bisättning 
(svepning,kistläggning, 
utkörning av kista till bårhus, bärare vid 

bisättning,transport av kista till 

kyrkogårdens kapell.) 

• Begravningskaffe 

• Representant vid begravningen 

• Gravsten och inskription 

• Begravningsbyråns kostnader 

Hur stort ekonomiskt bistånd får man? 

I Orsa kommun beviljas bistånd i fall då tillgångar helt eller delvis saknas 

till begravningskostnaden. Biståndet ska ge utrymme för en värdig 

begravning. Kostnad för begravning och gravsten/inskription bör inte 

överstiga 50% av basbeloppet.  



  

Vad ingår inte i rätten till ekonomiskt bistånd? 

De kostnader som inte ersätter är de anhörigas handbuketter, middagar 

och solist mm. 

Merkostnad för att begrava den avlidne på annan ort (ex. bilbår transport) i 

eller utanför Sverige ingår inte i rätten till ekonomiskt bistånd.  

Begravningskostnad som överstiger den kostnad som skulle beviljats om 

begravningen ägt rum på hemorten godtags inte. 

När bör jag kontakta Individ- och familjeomsorgen? 

Om kostnaderna överstiger beloppen ovan ska kontakt ha tagits med 

Individ- och familjeomsorgen innan tjänsterna beställts om ni har för avsikt 

att söka ekonomiskt bistånd till detta. 

Ni som anhörig behöver inte ta kontakt med Individ- och familjeomsorgen 

före begravningen om kostnaderna ryms inom den ovan angivna ramen. 

Då har ni möjlighet att lämna in ansökan om ekonomiskt bistånd i 

samband med att ni lämnar uppgifter inför en dödsboanmälan. 

 



Kontaktuppgifter 

Telefon: 0250-55 23 60 

  
ORSA KOMMUN • Box 23 • 794 21 ORSA 

Växel: 0250-55 21 00 

orsa.kommun@orsa.se • www.orsa.se 



 


